
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In oktober 2018 vond in Rome de jongerensynode 

plaats, met als titel: 'Jongeren, geloof en roeping'. 

Met deze bijeenkomst van bisschoppen van over de 

hele wereld wil de paus de pastorale zorg voor en 

de betrokkenheid van de Katholieke Kerk met 

jongeren uitdrukken.  

In maart vond naar aanleiding hiervan in Rome de 

pré-synode plaats, waar 300 jongeren van over de 

hele wereld aan deelnamen. Annelien Boone van 

IJD, jongerenpastoraal Vlaanderen, sprak er op de 

openingszitting in aanwezigheid van paus 

Franciscus. Zij schetste de verwachtingen van de 

Europese jongeren en vertegenwoordigde tijdens 

deze pré-synode de stem van de Belgische 

jongeren. Vanuit haar ervaringen in de 

jongerenpastoraal en aan de hand van 

sleutelwoorden uit de slottekst van de pré-synode 

wil ze graag, samen met u, verder nadenken over 

de kansen en uitdagingen voor jongerenpastoraal 

vandaag.  

WELKOM maandag 05 november om 20u00 

in het vergaderzaaltje van Ons Huis,  

Schoolstraat 270. Inkom: vrije bijdrage. 

 

Inleiding  

Allerheiligen 
is een herdenkingsfeest voor alle mensen  
die heilig zijn voor ons.  
Een moment van dankbaar zijn  
en tevreden glimlachen  
omwille van wie zij voor ons zijn. 
... 
Graag nodigen wij u uit om   
midden het stervend plantenleven 
iets van het lentegroen zichtbaar te maken. 
Dan kan door een herfstblad bij de paaskaars  
te brengen terwijl we zingen van Gods Liefde  
die de dood kan weerstaan.  
Familieleden brengen een herfstblad bij de paaskaars.  

 

Lied 
koor 
Wanneer de avond komt, het groot rumoer verstomt 
en stil valt om ons heen: laat ons dan niet alleen. 
 

samenzang 
Wanneer het duister valt, er rust daalt overal  
en mensen slapen gaan: zeg ons dan stil uw naam. 
 

Wanneer ons deze nacht ontneemt de levenskracht,  
verschrikt en angstig maakt:  
zijt Gij het dan die waakt? 
 

Wanneer het morgenlicht verschijnt op ons gezicht, 
ons nieuw en levend maakt:  
hebt Gij ons aangeraakt. 
 

Gebed  
God, Bron van alle leven, 
zoals de bladeren in de herfst  
lijken onze tranen gevallen  
op koude en harde grond.  
Wij vragen U:  
geef ons voldoende kracht, geloof en liefde  
om te getuigen van de hoop op een nieuwe lente. 
Vandaag, hier in deze viering  
en alle dagen van ons leven. Amen.  
 

                     
 
 
 
 
 
 

ALLERHEILIGEN  
2018 



Lied  Requiem Eliza Gilkyson 

Dit lied werd geschreven naar aanleiding van de 
Tsunami in 2004. Het is een gebed tot Moeder Maria 
dat zij in de donkere nacht ons rust mag brengen 

 
Moeder Maria, vol van genade, hoor naar ons. 
Alles is weg, onze geliefden meegenomen  
door de zee. 
Maria, stil onze angst en wees ons genadig. 
Draag ons in armen en verlicht ons pad. 

 
Inleiding op de eerste lezing 
 

Lezing  uit het bijbelboek Openbaring  

  van de apostel Johannes: 7, 2-4.9-14 
  

Duiding 
Hoe ervaren we nu al een 
stukje van die droom, 
dat visioen? 
 

Evangelie   
Matteüs 5,1-12a 
  

Lied   

Tastend naar licht en hopend op de morgen 
vragen wij Jou die onze namen riep. 
Naar het geheim, naar wat ons is verborgen, 
zoeken wij Jou die licht in ’t duister schiep. 
 
Ben Jij de onrust die ons wakker maakte, 
ben Jij de hartstocht die ons leven doet? 
Ben Jij de stilte die ons hart zo raakte, 
ben Jij de bron van liefdes eb en vloed? 
 
Tastend naar licht en hopend op de morgen 
vragen wij Jou die onze namen riep. 
Naar het geheim, naar wat ons is verborgen, 
zoeken wij Jou die licht in ’t duister schiep. 
 
Jij die ons kent tot in ons diepste wezen, 
die ons al kende voor het eerste licht, 
in Jouw hand kunnen we de toekomst lezen 
en in Jouw oog weerspiegelt ons gezicht. 
Tegen de angst en tegen het vergeten 
tegen de nacht en tegen het gemis. 
Is het er vreemd maar onvervreemdbaar weten: 
Jij zult er zijn, die licht in duister is. 
 

Zalig zij … zalig ook wij … 
omdat wij de mensen die gestorven zijn,  
mochten kennen.  
Met genegenheid noemen wij hun namen. 

Lied  Old Irish blessing   

Nu de Weg jou komt groeten,  
zal de wind weer waaien in je rug. 
Laat Gods licht jou dragen, warm als de zon,  
als regen die je zachtjes kust. 
En we zien elkaar ooit weer,  
blijf nu maar in de palm van Gods hand. 
 

Zending 
De familieleden van hen die het voorbije jaar  
overleden zijn nodigen we uit om het kruisje te halen, 
samen met een gedachteniskaartje. 

 
Graag nodigen wij u allen ook uit voor de viering 
van Allerzielen, om ook morgen onze doden  
te gedenken en verder mee te dragen.  
De viering is morgen, vrijdag om 19u30,  
hier in de kerk. 
  
 
 

 
 
 

Wij wensen u dagen van warme verbondenheid! 



Wij danken U God  
voor de zalige mensen van betekenis,  
mensen die onvergetelijk zijn, 
die om je geven, die te vertrouwen zijn, 
die oprecht zijn, die toegewijd leven. 
God wij danken, ... 
 
Wij danken U God  
voor de zalige mensen van betekenis,  
mensen die kunnen luisteren,  
die kunnen zwijgen, die rust uitstralen,  
die het gewone doen, die vragen open houden. 
God wij danken, ... 
 
Wij danken U God  
voor de zalige mensen van betekenis,  
mensen van alle tijden 
van alle rangen en standen, vaak onopgemerkt  
om te waarderen, om van door te vertellen.  
God wij danken, ... 
 
Wij danken U God  
voor de zalige mensen van betekenis,  
zij leven in ons verder,  
ze houden de hoop gaande. 
God wij danken, ... 
 

Slotgebed 
Als wij vandaag de tranen drogen  
van gebroken mensen,  
dan vindt, Gij God zelf een plaats  
in de storm van hun hart. 
Als wij vandaag troost brengen  
aan bedroefde mensen,  
dan komt Gij zelf binnen in de stilte van hun hart. 
Als wij vandaag moedelozen moed inspreken,  
dan sticht Gij, God zelf in hen nieuw leven. 
Als wij vandaag de levensdroom  
van onze overledenen waarmaken,  
dan vindt Gij, God zelf vreugde in uw werk. 
Als wij vandaag met hen die sterven  
in liefde verbonden blijven,  
dan straalt uw liefde door in deze wereld. 
 
Bij U mogen zij wonen, God  
en Gij hoort ons gebed. 
Gij schrijft hun namen in de palm van uw hand  
als een nieuwe jaarring  
in de stam van dit bestaan.  Amen. 
 

Zegen 
 
 

Zalig zij die Jezus' naam belijden, 
zalig zij die om zijn naam willen lijden, 
die zuiver en blij, zich gans aan zijn liefde wijden. 
 

Offerande  
De omhaling is bestemd voor de betaling  
van onze pastor Lieve. Zij werkt voltijds voor onze  
geloofsgemeenschap van Tereken, maar zoals u  
misschien weet, krijgen wij daar geen toelage voor. 
We staan dus volledig zelf in voor haar verloning.  
Onze bijdrage is een teken van het samen dragen van 
een geloofsgemeenschap hier ter plaatse. Dank u wel!

  

Gebed over de gaven 
God van liefde en tederheid, 
in het spoor van zovelen die ons zijn voorgegaan, 
willen wij vandaag opnieuw 
het brood breken en de beker delen. 
Mag dit eeuwenoud gebaar ons heiligen  
in uw naam, zodat wij zijn zoals Jezus, 
zijn liefde kent geen grenzen kent. Amen. 
 

Bidden bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij U zijn, De Heer zal u bewaren. 
Verheft uw hart, Wij zijn met ons hart bij de Geest. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  
Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 
God, goede Vader, op dit feest van Allerheiligen, 
danken wij U voor al die mensen,  
die door de eeuwen heen, 
uw oproep hebben gehoord en ook beantwoord. 
 
Wij danken U voor de vredebrengers, 
voor hen die recht doen zegevieren, 
voor hen die in pijn en rouw dichtbij blijven, 
voor de helpers in nood, 
voor de gevers en delers, 
voor de moedigen, degenen die nooit opgeven. 
 
Daarom zingen wij: 
Heilig, heilig, heilig de Heer,  
de God der hemelse machten.  
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.  
Hosanna in de hoge.  
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.  
Hosanna in de hoge.  

 
Wij danken U, Vader, voor zoveel heilige mensen, 
die elk op hun manier  
in het spoor van Jezus zijn gegaan. 
Gij hebt hen gegeven wat wij ook hebben: 
ons leven, onze rijkdom aan mogelijkheden,  
kansen om lief te hebben en te delen. 



Zij leerden dat uw wens voor alle mensen  
dezelfde is: vrede en vreugde, geluk en licht. 
 
Dat Gij zo een liefhebbende God zijt, 
die ons oproept om zelf ook lief te hebben, 
weten wij door Jezus uw Zoon,  
die zijn leven aan ons heeft gegeven. 
 
Toen Hij met zijn vrienden aan tafel zat … 
 instellingswoorden 

 
Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 
Als wij dan eten van dit brood 
en drinken uit deze beker, verkondigen wij  
de dood des Heren, totdat Hij komt. 
 
Vele mensen hebben van dat geloof getuigd. 
Sommigen van hen werden gedood  
omdat zij getuigden van uw liefde. 
Maar ook hen die uw naam belijden  
en woord en daad op elkaar afstemden, 
geven wij hier een plaats in ons dankgebed: 
mannen, vrouwen en kinderen,  
die bij U een nieuwe thuis hebben gevonden. 
 
Met hen gedenken wij vandaag  
de mensen die wij hier bij naam hebben genoemd 
en hen die wij in stilte verder meedragen,  
maar ook hen wiens naam vergeten is. 
 
Samen met allen  
die verantwoordelijkheid dragen in uw naam,  
met hen die uw naam verkondigen,  
met de vele vrijwilligers, 
hopen wij op een nieuwe wereld van vreugde  
en belijden wij de naam van Jezus  
als onze voorganger. 
Met zijn woorden willen we dan ook bidden: 
 

Onze Vader  

Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. 
Amen. 
 

Gebed om vrede 
 

Inleiding op de communie 
Dan zal er vreugde zijn op aarde  
vrijheid en vrede in Jezus’naam.  
Door Hem en met Hem en in Hem  
bieden wij U, barmhartige Vader,  
dit dankoffer aan in de gemeenschap van de Kerk,  
die leeft door Jezus’ Geest,  
vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen. 
 

Communie ondertussen zingt het koor:  

'Laudate nomen Domini' = prijs de naam van de Heer. 

 

Voorbeden   

Heiligen  
zijn mensen van betekenis,  
daarom willen wij danken. 
 
 
 
 
 
Wij danken U God  
voor de zalige mensen van betekenis,  
mensen die inspireren die bevrijdend zijn,  
die aandacht schenken 
die vernieuwend zijn , die het goede bevorderen. 
God wij danken, God wij danken,  
God wij danken U. 

OM IN STILTE TE LEZEN    Marinus van den Berg 
 

Stil herinneren  
Stil word ik in mijzelf. Jou wil ik voelen in mij. 
Ik hoor nauwelijks het geschuifel van de voeten. 
Mensen zijn gekomen van alle kanten. 
Verbonden met jou waren ze. 
Stiller word ik in mijzelf. Verdoofd ben ik nog. 
Niet te zeggen hoe ik mij voel. 
Alles zo vreemd. Ben ik dit zelf wel? 
Zal het morgen niet gewoon een andere dag zijn? 
Alsof er niets gebeurde? 
Zo anders stil wordt het in mij. 
Jou herinner ik mij. Jouw gezicht voor mij. 
Je zou nog zo een woord kunnen spreken. 
Zo anders stil word ik nu. 
Jouw naam klinkt. 
Een kaars wordt ontstoken. 
Jij licht in mij. Jij licht voor mij.  
Jou wil ik mij te binnen brengen. 
Zo stil wordt het nu... 


